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H O T Ă R Â R E  
privind obligativitatea acoperirii feţei, la nivelul nasului şi gurii, cu orice materiale de protecţie de 

unică folosinţă sau reutilizabile (măşti de protecţie, eşarfe sau alte accesorii vestimentare), pe 

teritoriul judeţului Caraş-Severin, pentru limitarea răspândirii cazurilor de infectare cu 

 virusul SARS-CoV-2 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- HGR nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 

15 septembrie 2020 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,  

 - Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 

epidemiologic şi biologic, republicată; 

- Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 

 - Hotărârea CNSU nr.47/2020 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru 

care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea 

unor măsuri în domeniul sănătăţii publice; 

Văzând prevederile art.10 din HGR nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin                    

nr. 8951/13.10.2020, prin care se propune instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie şi în spaţiile 

deschise de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin,  

În urma analizării situaţiei epidemiologice existente, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Caraş-Severin, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13.10.2020, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. (1) Începând cu data de 14.10.2020, pe toată perioada stării de alertă, pe teritoriul județului 

Caraş-Severin, se instituie obligativitatea acoperirii feţei la nivelul nasului şi gurii, cu orice materiale de 

protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile (măşti de protecţie, eşarfe sau alte accesorii vestimentare), în 

vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului SARS-CoV-2 în spațiile publice 

deschise. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani. 

 (2) Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense sau 

alte activităţi, reglementate de prevederi legale în vigoare.  

 Art.2. Se instituie în sarcina administratorilor/proprietarilor de spații publice deschise, afișarea la 

loc vizibil a informațiilor privind obligativitatea acoperirii feţei la nivelul nasului şi gurii, cu orice 

materiale de protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile (măşti de protecţie, eşarfe sau alte accesorii 

vestimentare) în aceste spații. 

Art.3. (1) Se instituie în sarcina autorităților și instituțiilor competente aplicarea măsurilor necesare 

pentru intensificarea acțiunilor de control în toate spațiile publice deschise.  
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           (2) Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului 

Afacerilor Interne împreună cu alte instituţii cu atribuţii de control (Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Caraş-Severin, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, 

Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, etc), conform competențelor legale. 

    (3) Nerespectarea măsurilor mai sus menţionate se sancţionează cu amendă 

contravenţională, potrivit legii. 

Art.4. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin va modifica prezenta Hotărâre 

în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul judeţului Caraş-Severin.   

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 14.10.2020 şi se va publica pe site-

urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” 

al Judeţului Caraş-Severin. 

Art.6. (1) Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, 

membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ 

teritoriale din judeţul Caraş-Severin. 

            (2) Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la 

loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător. 

 

 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Cristian GÂFU                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 32. 

Data: 13.10.2020 

ÎNTOCMIT 
SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT  

AL CJSU 
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